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Stöd till barn-och ungdomsverksamhet 

1 Inledning 

Kommunen vill genom olika stöd ge föreningslivet bra förutsättningar att 

genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet. Kommunen vill 

också stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av förenings-

verksamhet i alla delar av vår kommun.  

De många ideellt arbetande föreningsledarna har en särskild roll i 

utvecklingen av kommunen och dess utbud av positiva och utvecklande 

fritidsaktiviteter. En levande och välkomnande föreningsverksamhet kan 

bidra till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger barn och 

unga möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar” antogs av 

kommunstyrelsen 2017-09-12. Riktlinjen ger grundförutsättningar för 

föreningsbidrag. Denna tjänsteföreskrift beskriver mer detaljerat de bidrag 

som kan sökas för stöd till barn-och ungdomsverksamhet i kommunen.  

2 Giltighet 

Tjänsteföreskriften gäller from 2017-09-20 och tillsvidare. 

3 Bidragsberättigad 

För att bidrag ska betalas ut ska föreningen uppfylla villkoren som anges i 

riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar”. 

Handläggningen vid en ansökan startar med att en bedömning görs om 

föreningen har rätt att få bidrag.  

 

4 Bidragsformer 

De aktuella bidrag som kan ansökas om i kommunen är: 

 Ledarutbildningsbidrag 

 Lokalkostnadsbidrag 

 Aktivitetsbidrag 

 Drift- och underhållsbidrag 

 Öppen ungdomsverksamhet 

 Bidrag ungdomsarrangemang 

 Ledarutbildningsbidrag 

Bidraget vill öka möjligheterna för föreningarna att nyrekrytera och utbilda 

ledare i lokal, regional eller central ledarutbildning. 

 En ledarutbildningsdag som kan ge bidrag är en kursdag som 

omfattar minst en dag med i genomsnitt fem lektionstimmar per dag, 

(lektionstimme = 40 minuter), och anordnad av distrikts- eller 

riksorganisation. 
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Stöd till barn-och ungdomsverksamhet 

 Ledarutbildning som planeras till kvällstid ska omfatta minst fyra 

kursdagar med minst tre lektionstimmar/dag. Sådan utbildning räknas 

om till hela ledarutbildningsdagar som kan ge bidrag. 

 Bidrag utgår med högst 100 kronor per deltagare och 

ledarutbildningsdag som kan ge bidrag..  

 Kurser som inordnas under studiecirkelverksamhet är inte 

bidragsberättigade. 

 Minimiålder för kursdeltagare är 13 år. 

 Antalet deltagare och kursdagar behöver styrkas av ordförande samt 

revisor alternativt studieorganisatör. 

 Ansökan om bidrag görs efter avslutat kurstillfälle 

 Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 Kursintyg och kursprogram behålls av föreningen i minst två år. 

Dessa ska kunna visas upp på begäran. 

 

 Lokalkostnadsbidrag 

Med detta bidrag vill kommunen ge föreningar förutsättningar att driva 

verksamhet i ändamålsenliga lokaler/anläggningar av god kvalitet. 

 Kan sökas av förening som äger eller förhyr lokal, (gäller även vid 

förhyrning av kommunal lokal), som används av föreningens 

ungdomsverksamhet. Bidrag ges med 30 kronor per sammankomst. 

 Såsom årskostnad för organisationsägd lokal kan kostnader för 

låneräntor, försäkringar, uppvärmning, elström, renhållning och 

städning godkännas. 

 När organisationsägd lokal även används för annat än 

ungdomsverksamhet kommer årskostnad endast för den del av den 

totala årskostnaden för lokalen som utgör ungdomsverksamheten att 

godkännas. 

 Lokalkostnadsbidrag kan inte fås för ägd anläggning där drift- och 

underhållsbidrag redan beviljats. 

 Ansökan om bidrag ska göras senast 15 mars. 

 Föreningen ska vid ansökningstillfället bifoga årsprotokoll. 

 Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 

http://www.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/
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Stöd till barn-och ungdomsverksamhet 

 Aktivitetsbidrag 

Kommunen vill stödja föreningarnas arbete med barn- och 

ungdomsverksamhet genom att stimulera till ett ökat antal sammankomster 

och aktiviteter för barn och ungdom. 

 Bidrag utgår per sammankomst. 

 Bestämmelser som gäller för statligt bidrag om antalet 

sammankomster, antal deltagare i sammankomst med mera ska vara 

uppfyllda.  

 Bidrag ges med 12 kronor per sammankomst där huvuddelen av 

deltagare är i åldern 7-25 år. 

 Aktiviteten ska vara planerad, det vill säga beslutad av föreningens 

styrelses sektions-, medlems-, månads- eller årsmöte. 

 En sammankomst omfattar minst tre bidragsberättigade deltagare 

utöver ledare. Bidrag ges för maximalt 30 deltagare per 

sammankomst. 

 Ledare i åldern 13-25 år har rätt att få bidrag. 

 Naturliga grupper, som har fler deltagare, får inte ur 

redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få fler 

sammankomster och därmed ett större bidrag. Ett fotbolls- eller 

ishockeylag får exempelvis inte uppdelas i två eller flera grupper. 

 Har föreningen fler sammankomster per dag, får samma person inte 

räknas i mer än en sammankomst per dag, (gäller även ledaren). 

Detta gäller också vid läger och kurser som föreningen ordnar. 

 En sammankomst ska pågå minst en timme (60 minuter) och 

innehålla gemensam samling och avslutning. 

 Närvarostatistik ska föras och sammanställas på särskild blankett 

eller närvarokort.  

 Bidrag utgår inte för arrangemang och tävlingar som är entrébelagda, 

det vill säga betalande publik.  

 För rapporteringsperiod 1/1-30/6 görs ansökan senast 25 augusti.  

 För rapporteringsperiod 1/7-31/12 görs ansökan senast 25 februari.  

 Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 

 Drift-och underhållsbidrag 

Bidrag för drift och underhåll av föreningsägda fastigheter och/ eller  

idrotts-friluftsanläggningar. Bidraget baseras per objekt eller yta utifrån ett 

schablonbidrag som fastställs kommunstyrelsen. 

http://www.kramfors.se/
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 Ett bidrag som ges till förening som äger idrotts- eller 

friluftsanläggning, (idrottsplatser, slalombackar, elljusspår, 

raststugor, isbanor, tennisbanor med mera).  

 Bidraget ska täcka del av föreningens nettokostnader för drift och 

underhåll av egen anläggning. 

 Bidragssummans storlek är beroende av: 

a)  anläggningens omfattning och driftkostnader 

b)  föreningens verksamhet 

c) skolans och allmänhetens användande 

d) disponibla medel 

e) bidragssummans storlek prövas årligen av kommunstyrelsen 

 Ansökan görs senast 1 november året före bidragsåret(ansökan avser 

kommande kalenderår) 

 Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 Föreningen ska vid ansökningstillfället bifoga årsprotokoll. 

 Öppen ungdomsverksamhet 

Kommunen vill stödja föreningar som driver öppen verksamhet för 

ungdomar i åldersgruppen 7 – 20 år. 

 Bidrag ges endast till kvällsverksamhet, efter klockan 1800. 

 Bidrag ges med 400 kronor per öppet tillfälle, måndag – torsdag. 

Öppethållande ska vara minst tre timmar. 

 Bidrag ges med 600 kronor per öppet tillfälle, fredag – lördag. 

Öppethållande ska vara minst tre timmar. 

 Högsta bidrag som kan ges är 50 000 kronor per år för varje 

verksamhet. 

 Lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag samt drift- och 

underhållsbidrag kan inte sökas för verksamheten. 

 Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 Preliminär ansökan ska vara inlämnad senast den 1 november för 

redovisningsperioden 1 januari – 31 december nästkommande år. 

Med ansökan bifogas årsprotokoll.   

 Utbetalning av bidrag sker efter slutlig redovisning. 

 Slutlig redovisning av genomförd verksamhet sker halvårsvis till 

Fritidsenheten. I denna redovisning redovisas faktiska datum och 

tider samt vilka aktiviteter som föreningen anordnat. 

http://www.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/
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a) För tiden 1 januari – 30 juni ska redovisning vara 

Fritidsenheten tillhanda senast den 15 juli 

b) För tiden 1 juli – 31 december ska redovisning vara 

Fritidsenheten tillhanda senast den 15 januari.  

 Om slutlig redovisning avviker från den verksamhet som beskrivits i 

preliminär ansökan utbetalas bidrag enligt slutlig redovisning, men 

bidraget kan inte bli högre än enligt preliminära beslutet.  

 Slutlig redovisning görs via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 

 Bidrag ungdomsarrangemang 

Kommunen vill stödja föreningar som anordnar offentliga arrangemang 

utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten, riktade till kommunens 

ungdomar i åldersgruppen 7-20 år. 

 Bidrag kan efter särskild prövning även ges till andra arrangörer utan 

krav på föreningstillhörighet. 

 Arrangemang som anordnas i samarbete mellan två eller flera 

föreningar uppmuntras. 

 Bidrag ges med belopp som beslutas av Fritidsenheten och prövas 

från fall till fall. 

 Aktivitetsbidrag kan inte sökas om bidrag ges till 

ungdomsarrangemang. 

 Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens 

webbplats www.kramfors.se  

 Ansökan kan ske löpande under året. 

5 Granskning och uppföljning 

Föreningar som beviljats ekonomiskt stöd är skyldiga att i minst fem år 

arkivera dokument för eventuell granskning. Det kan vara: 

- räkenskapshandlingar 

- revisionshandlingar 

- medlemsförteckningar  

- närvarokort  

Kommunen kan initiera både ekonomisk revision och revision av 

verksamheten av den förening som beviljats bidrag. 

Kommunen väljer varje år ut föreningar som fått bidrag för en särskild 

granskning. 

 

http://www.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/

